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pf 2022
Příjemnou vánoční pohodu,
v novém roce pevné zdraví
a mnoho spokojenosti Vám přejí
zastupitelé obce Křižanovice

Vážení spoluobčané,
opět tu máme závěr roku a bílá přikrýv
ka venku, alespoň v době uzávěrky tohoto
vydání zpravodaje, je jako vystřižená z La
dových obrázků zim, které už ani nepama
tujeme. Nevím, jestli letošní Vánoce nám

budou dopřány bílé a pohádkové. A že by
chom si je po roce přetrvávajících omeze
ní zasloužili! Brzy uvidíme. Ale ať s bílou
nadílkou nebo bez ní, přeji vám k prožití
letošních svátků bohatou nadílku klidu,

pohody a šťastných chvil s rodinou a přá
teli. Do nového roku přeji pevné zdraví
a mnoho úspěchů.
Lubomír Cenek, starosta obce
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Křižanovice
Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 23. 6. 2021
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu pana Radka Hra
bovského a pana Josefa Klusoně.
2. Schválili doplněný program jednání.
3. Schválili závěrečný účet Obce Křižanovi
ce a Základní a Mateřské školy Křižanovi
ce, příspěvkové organizace, za rok 2020
vyjádřením souhlasu s celoročním hospo
dařením, včetně zprávy z přezkumu hos
podaření, a to bez výhrad.
4. Schválili účetní závěrku Obce Křižano
vice a ZŠ a MS Křižanovice, příspěvkové
organizace, včetně výsledků hospodaření
obce a PO za účetní období od 1. 1. 2020
do 31. 12. 2020, sestavenou ke dni 31. 12.
2020.
5. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Liga
ry za rok 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku s vý
hradou.
6. Schválili přijetí dotace a smlouvu o pos
kytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav
ského kraje ve výši 38 000 Kč na projekt
Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého
za podmínek návrhu smlouvy o poskyt
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje.
7. S chválili přijetí dotace a smlouvu o pos
kytnutí dotace z rozpočtu Jihomorav
ského kraje ve výši 44 000 Kč na projekt
Výměna vrat požární zbrojnice za podmí
nek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
8. S chválili přijetí dotace a smlouvu o pos
kytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravské
ho kraje ve výši 100 000 Kč na projekt Pro
jektová dokumentace protipovodňových
a protierozních opatření v k.ú. Křižano
vice za podmínek návrhu smlouvy o pos
kytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravské
ho kraje.
9. Schválili zadání výběrového řízení projek
tu Založení vybraných krajinných prvků
Křižanovice firmě ADVOKÁTNÍ KANCE
LÁŘ JUDr. Petr Navrátil, Brno a pověřili
starostu k podpisu smlouvy.
10. S chválili zadání opravy komunikace
ke hřbitovu firmě Colas a.s. a pověřili
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
11. Schválili zadání opravy komunikace
spojka k cyklostezce firmě Colas a.s.
a pověřili starostu k podpisu smlouvy
o dílo.
12.Schválili zadání opravy komunikace pod
kostelem a za pilou firmě Colas a.s. a po
věřili starostu k podpisu smlouvy o dílo.
13. Vzali na vědomí RO č. 5 a schválili RO
č. 6
14.Schválili zadání elektromontážních prací
na oÚ firmě Luboš Šedý, Křižanovice.

15. Schválili koupi pozemků p.č. 132/2,
859/112, 859/113, 859/114, 859/115,
859/116, 859/120, 1214, 858 včetně stav
by na pozemku a 859/8 včetně stavby
na pozemku. Současně schválili složení
jistot na účet příslušného exekutorského
úřadu a pověřili starostu obce k účasti
v dražebním jednání.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 8. 9. 2021
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu p. Petra Hedbáv
ného a p. Miloše Zahradníka.
2. Schválili navržený doplněný program jed
nání.
3. Schválili pronájem prostor kadeřnictví
na obecním úřadě dosavadnímu nájemci
paní Ivaně Maturové.
4. Schválili Smlouvu o smlouvě budou
cí o zřízení věcného břemene č. PR001040018675/007 ENGP se společností
EG.D a. s.
5. Schválili Smlouvu o smlouvě budou
cí o zřízení věcného břemene č. PR001030068057/001 SITL se společností
EG.D a. s.
6. Vzali na vědomí závěrečný účet DSO Ždá
nický les a Politaví.
7. S chválili výsledek výběrového řízení
na projekt Založení vybraných krajinných
prvků v k.ú. Křižanovice a pověřili sta
rostu k uzavření smlouvy o dílo s firmou
GOZ GARDEN s.r.o.
8. Schválili výsledek výběrového řízení
na projekt Výsadba zeleně v obci Křižano
vice a pověřili starostu k uzavření smlou
vy o dílo s firmou GOZ GARDEN s.r.o.
9. Schválili dar obcím postiženým tornádem
prostřednictvím DSO Ždánický les a Poli
taví ve výši 80 tisíc Kč.
10. V
 zali na vědomí změnu rozpisu č. 2, roz
počtová opatření č. 7 a č. 8, a schvalují
RO č. 9.
11. Schválili Smlouvu o spolupráci s obcí
Blatnička za účelem společného náku
pu energií a pověřili starostu k podpisu
smlouvy.
12. S chválili Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spo
lupráci s obcí Blatnička za účelem spo
lečného nákupu energií a pověřili sta
rostu k jeho podpisu.
13. Schválili posunutí termínu splatnosti Pa
chtovní smlouvy na obecní pozemky s pa
nem Kamilem Šedivým na 15. 12. 2021.

Usnesení z jednání zastupitelstva
obce Křižanovice dne 20. 10. 2021
Zastupitelé obce Křižanovice:
1. Určili ověřovatele zápisu paní Marii
Rozehnalovou a paní Světlanu Honsovou.
2. Schválili doplněný program jednání.

3. S chválili systém spolufinancování pro
vozu služeb sociální prevence, sociál
ního poradenství a služeb sociální péče
ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností města Bučovice formou
smlouvy o poskytnutí účelového přís
pěvku z rozpočtu obce v navrhovaném
znění.
4. Schválili žádost FK Křižanovice na dotaci
ve výši 240.000 Kč.
5. Schválili výši dotace v částce 240.000 Kč.
6. Schválili veřejnoprávní smlouvu o poskyt
nutí dotace pro FK Křižanovice a pověřili
starostu k podpisu.
7. S chválili provedení inventur od 13. 12.
2021 do 15. 1. 2022.
8. Schválili rozpočtové opatření č. 10
9. Zamítli žádost pana Kamila Šedivého
o snížení pachtovného za pronajaté po
zemky obce.
Lubomír Cenek, starosta

Pochůzka pastýřů
I v letošním roce nebudeme chodit
na Štědrý den, ale již ve čtvrtek 23. pro
since, kdy vycházíme od sokolovny
v 17.30 hodin.
Těšíme se na setkání s vámi.
24. 12. – Půlnoční mše svatá zpívaná
22.00 hodin

Společenská kronika
za rok 2021
Narozené děti:
Denis Jahoda
Eliška Kroupová
Tom Ragas
Eduard Šrankota
Markéta Chadrabová
Jakub Hejnyš
Lea Ševčíková
Tobiáš Winter
Natálie Uherková
Jan Bouda
Václav Hojdekr
Opustili nás navždy:
Emilie Partyková
Jiřina Ševelová
Marcela Londinová
Václav Skalička
Pavel Bodeček
Božena Jaborníková

Ernest Badžo
Jaroslav Jaborník
Vlasta Maláčová
Karel Ragas
Josef Ambrož
Petr Hrdina

Přistěhovaní: celkem 35 občanů
Odstěhovaní: celkem 8 občanů
Počet obyvatel k 10. 12. 2021: 823
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Dokončení cyklostezky Rašovice–Křižanovice
a oprava komunikace ke hřbitovu

Vítání občánků
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ZŠ a MŠ Křižanovice, příspěvková organizace
Začátek školního roku 2021/2022
v Mateřské škole Křižanovice
Provoz školního
roku začal 1. 9. 2021.
V naší mateřské škole
jsou dvě třídy – Sovič
ky a Berušky. Do tří
dy Berušek je přihlášeno 21 dětí mladšího
věku, z nichž jsme nově přivítali 13 dětí.
V této třídě zajištují výchovu a vzdělávání
paní učitelky Jana Fenyková a Nikola Ha
nousková. Třídu Soviček navštěvuje 15 dětí
z toho 12 dětí předškolního věku, které jsou
připravovány na vstup do 1. třídy základní
školy. Ve třídě zajištují výchovu a vzdělává
ní paní učitelky Nataša Jakabová a Bc. Ire
na Ráškyová. Děti se u nás v mateřské
škole vzdělávají podle Škol
ního vzdělávacího programu
s názvem „Nejkrásnější je
dětský úsměv“, který splňu
je požadavky Rámcového
vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. V ma
teřské škole zajištují dětem
stravu vedoucí jídelny paní
Simona Zahradníková a paní
kuchařka Lenka Polachová,
o úklid obou tříd se stará paní
uklízečka Marie Nejedlá.
Na začátku školního roku
jsme pro děti plánovali zajímavé akce jako
jsou divadla, vzdělávací programy a výle
ty. Bohužel, vzhledem k aktuální situaci se
nám některé z akcí nepodařilo zrealizovat.
V říjnu naše děti zhlédly divadelní předsta
vení O lakomé myšce. Děti ze třídy předško
láků přivítaly v měsíci říjnu svým pásmem

básniček na obecním úřadě nové občánky
Křižanovic. V listopadu pro nás připravil
program Hasičský záchranný sbor z Bučo
vic a Slavkova, zapojili se i dobrovolní hasiči
z Křižanovic. Děti zažily hasičské cvičení,
jehož součástí byl požár v budově MŠ, eva
kuace dětí i dospělých a záchranu ztracené

paní učitelky a jejich kamarádky ze třídy.
Naštěstí vše dobře dopadlo, děti pod vede
ním hasičů vše zvládly na jedničku. Tento
den jsme si všichni náramně užili.
V následujících dnech nás čeká Mikuláš
ská nadílka a Čertovský den plný her, soutě
ží a zábavy. Adventní čas zakončíme v obou
třídách posezením u vánočního stromečku
s dárečky.
Všem občanům přejeme pěkné prožití vá
nočních svátků a hlavně hodně zdraví.
Zaměstnanci MŠ Křižanovice
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ZŠ Křižanovice
Co se v naší škole událo od září do pro
since 2021?
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili ve stře
du 1. září 2021. V naší škole plní povinnou
školní docházku 42 žáků, kteří jsou rozděle
ni do 3 tříd. První třídu tvoří samostatný 1.
ročník, druhou třídu spojený 2. + 3. ročník
a třetí třídu pak spojený 4. + 5. ročník. Slože
ní zaměstnanců se oproti loňskému školnímu
roku nezměnilo, o vaše děti se staráme v této
sestavě: Mgr. Miroslav Merta – ředitel školy,
Mgr. Dagmar Košutová, Mgr. Jitka Kumrová,
Mgr. Nataša Hrušková – učitelky, Bc. Irena
Ráškyová – školní asistentka, Alena Paťavová –
vychovatelka školní družiny a Lenka Vaculová
– provozní pracovnice (úklid a výdej stravy).
Letošní podzim se, bohužel, nesl ve zna
mení extrémně vysoké nemocnosti žáků
a v závěru pak i ve znamení razantního
zhoršení covidové situace v celé republice.
V důsledku toho jsme museli zrušit řadu
plánovaných akcí. Přesto jsme některé stihli,
zde je jejich stručný výčet:
• pěší pochod po cyklostezce do Rašovic,
spojený s hledáním pokladu
• výstava ovoce a zeleniny na zámku
ve Slavkově

• sběr starého papíru
• sázení stromků před školou (ve spolu
práci s obecním úřadem)
a řada menších akcí v rámci školy (pod
zimní výstavka plodů našich zahrádek
a přírody ve škole, společné tvoření v rámci
výtvarných činností, vycházky žáků v rámci
Tv do přírody, přípravné kolo na výtvarnou
soutěž “Zámecká strašidla” a další).
Na rozdíl od mnohých škol v ČR jsme za
tím zůstali ušetřeni všech karantén, zavírání
tříd a v krajním případě celé školy. Aktuální
situace není zrovna veselá, takže doufáme,
že se nám tyto nepříjemnosti budou vyhý
bat co nejdéle. Ovlivnit to ovšem nemáme
jak, zbývá opravdu jen doufat.
Vážení občané, za celou naši školu vám
přeji klidný závěr letošního roku a opti
mistický a úspěšný vstup do roku příštího!
Hlavně buďte zdraví!
Závěrem opět připomínám, že veškeré no
vinky a události z naší školy i školky můžete
sledovat na našich webových stránkách, kde
se i můžete zaregistrovat k odběru aktualit,
rozhodně tím nic nepokazíte a my budeme
rádi :-). Naše webové stránky najdete na ad
rese: www.zskrizanovice.cz.
Mgr. Miroslav Merta, ředitel školy

Stavitelé iglů, březen 2004. Poznáte je?

Foto L. Filípková
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Dětský folklorní soubor Křižanovánek
Co je u nás nového? Učíme se, tancuje
me, zpíváme a dovádíme, juchůů. Po delší
době s dětmi opět skotačíme, učíme se tra
dice a vytváříme naše nové pásmo “ROK
S TRADICÍ”, na které se můžete těšit příští
rok na setkání RODÁKŮ. To je dlouhá doba,
víme, ale můžete nás vidět a slyšet mnohem
dříve.
Rádi bychom Vás pozvali na Vánoční kon
cert, který je věnovaný naší Patronce Adélce.
Koncert proběhne před mší 25.12. od 10:30
hod. v místním kostele Nanebevzetí Panny

Marie. Adélka se narodila v 30. týdnu, jako
1kg miminko, má za sebou několik opera
cí, ale je to velká bojovnice. Ty nejbližší učí
pokoře, lásce a vděčnosti. Adélce moc po
máhají rehabilitace, a proto jsme se dohodli
s místní farností na sbírce, kterou věnuje

Drakiáda

me právě Adélce. Přijďte si s námi zazpívat
vánoční koledy, budeme se na Vás moc těšit.
Přejeme všem krásné Vánoce plné lásky,
rodinné pohody a do nového roku hlavně
pevné zdraví a úsměv na tváři :-)
Váš Křižanovánek
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Klub důchodců bilancuje
Ano, je to tak. Ještě pár dnů a my se bude
me už jen ohlížet za rokem 2021! Můžeme
tedy zkusit ten uplynulý rok zhodnotit. Jaký
byl, dobrý, špatný? Rozhodně tedy ne běž
ný, jak jsme bývali zvyklí.
Začal různými zákazy společenského
života v důsledku stále silné koronavirové
pandemie a my museli neustále řešit a rušit
připravované akce pro naše členy i ostatní
veřejnost.
A tak první uskutečněnou společnou akcí
byl až autobusový zájezd na divadelní před
stavení „Shirley Valentine“ v podání vynika
jící herečky Simony Stašové na nádvoří slav
kovského zámku 15. července. Počasí nám
přálo a my jsme se mohli dvě hodiny bavit
jak skvělým výkonem herečky, tak vtipnými
replikami hry.
Podobně příjemně vyšlo i tradiční pose
zení u hřiště 20. srpna. Sešli jsme se v hoj
ném počtu a za příjemného počasí, povídání
a zpívání čas vesele plynul. Kromě kávy, vý
borných zákusků od Zdenky Floriánové či
chutného uzeného s chlebem, k dobré nála
dě vydatně přispěl harmonikář pan Vladimír
Vrána z Nesovic, nevyčerpatelná studnice
písniček. A taky vtipů. Navíc zařadil i „sou
těžní“ písničky, za které rozdával sladké od

měny. Určitě ho rádi přivítáme i příští rok!
Na září jsme připravili akce dvě. V sobotu
4. září se menší skupina důchodců rozjela
opět do slavkovského zámku, kde Česká
společnost Johann Strauss pořádala slav
nostní koncert „Z operety do operety“. Ani
tentokrát nás nezklamali. V pestrém progra
mu se střídaly orchestrální se sopránovými
či tenorovými skladbami.
A určitě všemi účastníky vysoce hodnoce
ná akce byla brzy nato druhá zářijová udá
lost, konečně pořádný autobusový zájezd
v úterý 7. září. Autobus firmy Jiřího Vykou
řila vyjel v 7 hodin ráno, v 9.12 hodin jsme
přejeli historickou hranici mezi Moravou
a Čechami u osady Kukle a zamířili do No
vých Hradů v severovýchodních Čechách,
asi 12 km od Litomyšle. A v 9.42 hodin jsme
zastavili u areálu se soukromým rokokovým
zámkem v Nových Hradech. Ti, kteří zde
byli poprvé, což byla většina, v úžasu sledo
vali, co všechno je zde možno vidět a navští
vit. Interiérem zámku
jsme byli provedeni
ve dvou skupinách,
a obdivovali jsme ná
bytek od barokního
až po secesní, obřadní

Nové Hrady

síň či soukromou jídelnu domácích pánů.
Pak už si mohl každý zvolit vlastní tempo
a trasu po různých typech zahrad, jedna
krásnější než druhá, zajít do bývalé sýp
ky přeměněné na muzeum kol s pohonem
od dvacátých let minulého století do sou
časnosti nebo obdivovat spoustu vysoké
zvěře v oboře. V poledne jsme se mohli bo
hatě najíst v místní restauraci a odpolední
procházku zakončit v sympatické kavárně.
A protože den byl ještě poměrně dlouhý,
zastavili jsme se na zpáteční cestě na skok
v Litomyšli, především v areálu zámku spo
jeném s Bedřichem Smetanou.
V říjnu se dny začaly poma
lu krátit, připravili jsme tedy,
a nejen pro důchodce, dvě ces
tovatelské besedy, o Indii v po
dání Petra Nazarova (známe ho
z loňské besedy o Češích v Ba

Posezení na hřišti

Litomyšl

nátu) a italském Toskánsku s Markem Ku
chtou. „Hrátky s pamětí“ v režii paní Zdeny
Adlerové jsme si už také vyzkoušeli, a opět
to bylo zajímavé a přínosné. Ale bohužel,
účast na těchto posledních setkáních byla
jen kolem 10 lidí. Zjistili jsme, že mnozí spo
luobčané mají obavy z možné nákazy koro
navirem ve stále se zhoršující situaci v celé
společnosti, což jim nikdo nemůže mít
za zlé. A nakonec jsme byli nuceni odvolat
i tradiční předvánoční posezení, i když jsme
měli zajištěný program i občerstvení. Snad
se nám to podaří vynahradit v příštím roce!
Zatím vám všem jménem výboru Klubu
důchodců (nebo raději snad seniorů?) přeji
klidné a radostné vánoční svátky a do toho
nového roku především dobré zdraví a horu
optimismu!
Marta Kuchtová
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FK Křižanovice
Nastal čas na bilancování toho, co se
v právě končícím roce událo, a co nás v tom
nastávajícím čeká. I když epidemiologická
situace není stále dobrá, tak se nám oproti
předešlému roku podařilo dohrát podzimní
část soutěžního ročníku 2021/2022 v kopa
né. Naše A mužstvo mužů vedl od úvodu
soutěže Milan Marek. Po nepovedených de
seti kolech, ho na lavičce vystřídal Petr Krát
ký st. Kluci se přece jen zvedli, ale na více jak
12.místo po podzimní části Okresního pře
boru to nestačilo. Béčko mužů, které vedou
Michal Olša a Michal Krátký st., je po po
lovině soutěže na posledním osmém místě
4. třídy, ale zvláště v posledních zápasech se
zlepšovalo, což je příslibem pro jarní část.
Největší zklamání bylo po úspěšných letech
pod vedením Miroslava Přibyla vystoupení
dorostu, který jsme měli opět společně se

FKK A–TJ Velešovice A

Slavkovem u Brna v 1.A tří
dě. Asi třetina kluků po opě
tovných zákazech sportování
na fotbal zanevřela, a i přes
veškeré naše úsilí jsme do
rost museli po šestém kole ze
soutěže odhlásit.
Žákovská mužstva máme
v okresních soutěžích již dru
hý rok společně s TJ Sokol
Prominent cup
Heršpice. Starší žáky vedou
Michal Olša a Ondřej Vévar. I v této kategorii ní akcí léta bylo vystoupení skupiny Exit ze
je s některými potíž. Neustálé přemlouvání Slavkova, které proběhlo koncem srpna.
V listopadu jsme na fotbalovém hřišti na
před každým zápasem, aby někteří kluci při
šli, je na denním pořádku. Je to nefér zvláště instalovali vánoční osvětlení hřiště. Bohužel
k těm, kteří to berou vážně, a mají stopro to někomu asi vadilo, a přetrhal nám svě
centní účast jak na trénincích, tak na zápa telný řetěz u silnice na Marefy. Nad skutky
sech. Po polovině soutěže skončili na 9. mís některých lidí zůstává rozum stát...
tě. Mladší žáky vedou Aleš Hrdinka a Václav
Kulturní akce v roce 2022, které proSalač v Heršpicích. Podzimní část zakončili běhnou v našem areálu:
na 7. místě. O naše nejmladší se starají To • Sobota 7. května – Grilovaná Mňamka –
máš Ondráček, Dagmar Ondráčková, Miloš
4. ročník
Zahradník, Lubomír Minks, Jan Brožina ml., • Sobota 21. května – Bigbít a fotbal v Křiža
novicích – 3.ročník
Josef Klusoň, Eva Klusoňová. V téhle kate
gorii je naopak účast jak na trénincích, tak • Sobota 4. června – Slavnostní posezení
na zápasech příkladná. Starší přípravka je
Starších pánů – 1.ročník
pod vedením prvně dvou jmenovaných na 4. • Neděle 10. července – Posezení s dechov
kou – Túfaranka – jubilejní 10.ročník
místě tabulky OP. Mladší přípravka zatím
v soutěži není, hraje jen příležitostně pří • Pátek 5. srpna – Argema + Stíny
pravná utkání.
Během posledního půlroku byla Františ
V našem areálu se během roku udělalo kem Kuchtou a Vratislavem Olšou st. zpraco
opět spousta práce. Z těch větších akcí je vána databáze starších pánů nad čtyřicet let,
potřeba zmínit nová sociální zařízení v šat kteří kdy za Křižanovice v mužích nastoupi
nách. Z kulturních akcí, které jsme v roce li. Na to bude navazovat slavnostní posezení
2021 pořádali, proběhla jako první 19. červ začátkem června. První termín 11. prosince
na Grilovaná Mňamka, byl to 3. ročník soutě 2021 jsme museli ze známých důvodů zru
že v grilování masa. Druhý ročník s názvem šit. Pokud nám to situace dovolí, tak v sobo
Bigbít a fotbal v Křižanovicích, se konal 5. tu 15. ledna 2022 se uskuteční ve 14 hodin
července. Fotbalový turnaj s názvem Promi v místní sokolovně Členská schůze FK Křiža
nent Ingott Cup, vyhráli starší páni FK Křiža novice spolek, na kterou jsou jak členové,
novice. Po turnaji se uskutečnila rocková tak nečlenové spolku srdečně zváni.
Nové internetové stránky jsou na adrese
letní noc. Posezení s dechovkou, na kterém
zahrála dechová hudba Stříbrňanka, se opět www.fkkrizanovice.cz.
Závěrem bych Vám chtěl všem popřát
nadstandartně povedlo, což kvitovala hojná
návštěva. Skupina Argema zahrála v Křiža klidný konec letošního roku, krásné vánoce,
novicích 16. července. V polovině srpna byl v roce 2022 mnoho štěstí, zdraví a spokoje
areál pronajatý TJ Sokol, který zde pořádal nosti.
Vratislav Olša st. – FK Křižanovice
již druhý rok po sobě tradiční hody. Posled

FKK A–TJ Tatran Rousínov B
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Dobrovolníci vysadili 21 ovocných stromů
V sobotu 20. listopadu vysadili dobrovol
níci z Křižanovic a okolí 21 ovocných stro
mů podél části polní cesty C14.
Polní cesta C14 vede od silnice E50 Ka
tovinou až k biocentru Meze a navazuje
na páteřní polní cestu od bývalého motores
tu Bojarka. V prostřední části cesty spojující
Katovinu a LBC Meze byla při pozemkové
úpravě navržena výsadba ovocných stromů,
které mají sloužit k neprodukčním funkcím
krajiny a podpoře biodiverzity. Tento 6 met
rů široký osázený pás a 4 metry široká cesta
dlouhá skoro půl kilometru budou po zapo
jení sloužit k migraci polní zvěře, hmyzu

i ptactva. Bude poskytovat útočiště a potra
vu všem volně žijícím živočichům, pro které
v naší intenzivně obhospodařované krajině
není jiného místa.
V této aleji našlo svoje místo několik
višní, meruněk, dále švestky odolné šárce,
krajové hrušně a také dva ořešáky. Na jaře
máme v plánu cestu zatravnit a vedle vý
sadby osít pás květnaté louky. Pokud se vše
podaří, vznikne nádherná stezka, na které si
pochutnáte na ovoci, natrháte si luční kvítí,
uslyšíte skřivana nebo spatříte i ty motýle :)
Celý projekt zaštítila Farma Člupy společ
ně s obcí Křižanovice, která nechala poze
mek řádně vytýčit. 80 % financí
na výsadbu se nám podařilo
zajistit z nadace Partnerství,
zbylé prostředky dofinancova
la Farma Člupy. Při sázení stro
mů byl přítomen profesionální
sadař Dominik Grohmann,
který alej projektoval, dodal ty
nejkvalitnější ovocné stromky
a dohlížel na správnou výsad
bu. V příštích několika letech
také zajistí jejich správný ořez
a pomůže nám s péči o ně.
Výsadba kolem polní cesty
navázala na loňskou výsad
bu malého extenzivního sadu
v biocentru Meze, který byl

Výsadba 33 stromů v obci

za pomoci místních obyvatel vysázen v po
dobném duchu. Doufáme, že se podaří
zrealizovat další projekty i příští roky a po
stupně doplníme do krajiny v okolí obce
Křižanovice tolik chybějící vysokokmenné
ovocné solitérní stromy.
Děkujeme všem, kteří dorazili zasadili
společně s dětmi stromy, které budou slou
žit hlavně příštím generacím a těšíme se
na Vás opět v roce 2022, kdy plánujeme jed
nu větší výsadbu blízko obce.
Pokud je někomu sympatické naše počí
naní, budeme rádi za pomoc v příštím pro
jektu.
Kamil Šedivý
tel.: 777 986 206, www.clupy.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Mladí hasiči téměř po roce opět
rozjeli novou sezónu! A hned u nás
v Křižanovicích za Sokolovnou.
Na přípravu soutěže jsme neměli pří
liš času, ale po loňské zkušenosti to
bylo přece jen pro nás o něco lehčí.
Soutěž byla dle pravidel hry Plamen,
ale věkovou kategorii jsme ponechali
z loňské sezóny, tudíž někteří soutě
žili v nižší věkové kategorii než měli.
Soutěže se zúčastnilo 26 družstev,
a to v kategorii přípravka, mladší žáci
a starší žáci.
Naši maloušci zaslouží velkou po
chvalu, jelikož se během dvou trénin
ků připravili bezchybně na požární
útok a umístili se na krásném druhém místě
s časem 0:28,68 (první místo bylo 0:28,67).
Mladší žáci bohužel měli neplatný po
kus, ale i tak nás velmi překvapili s časem
0:18,68, a tím by se umístili na 2. místě. Ale
chybami se člověk učí a aspoň vědí, nač si
dát příště pozor. Starší žáci soutěžili ve dvou
družstvech - 1. družstvo se umístilo na krás
ném 2. místě s časem 0:16,00 a 2. družstvo
na 5. místě s časem 0:21,15. Všichni bojovali
a dali do toho vše, jde to vidět i na výsled
cích!! Na závěr proběhla parádní koupačka
v kádi i v Litavě.
Mladší žáci se dále zúčastnili soutěže
ve štafetě požárních dvojic a 60 m jednot
livců ve Vyškově. Byla to první soutěž za
počítaná do bodování vyškovského Soptíka.
A dařilo se! První družstvo získalo hned 1.
místo ve Štafetě požárních dvojic, druhé
družstvo 7. místo! V jednotlivcích se nejlépe
umístila Alička Malá – 3. místo, dále Sab
ča Kollárová – 8. místo, Sebík Kozáček – 9.
místo a Magdalénka Konečná na 18. místě.
V sobotu 16. 10. proběhla další soutěž vyš
kovského Soptíka, a to Závod požárnické
všestrannosti (ZPV) v Kozlanech. Počasí
nám přálo, trasa též nebyla příliš náročná,
a to nám hrálo do not. Mladší žáci, i přes
neustálé změny sestav (kvůli nemocnosti),

bojovali a vyplatilo se – umístili se na krás
ném 3. místě v ZPV a ve Štafetě na 4. místě.
Starší žáci se umístili na 2., 12. a 21. místě.
Ve Štafetě požárních dvojic na 3. a 4. místě.
Tento den byl i pro nás výjimečný, jelikož
jsme na ZPV poprvé vyslali i naše doros
tence. Během dvou tréninků museli zvlád
nout všechny dovednosti a doma se doučit
potřebné znalosti. Není to žádná brnkačka,
i my se s tím museli poprat, ale stálo to zato.
Jsme rádi za nové zkušenosti, které jsme
díky těmto odvážlivcům získali.
Byli to: Adina Procházková – mladší dor
ky – 1. místo, Ondřej Malý – mladší dorci
– 1. místo, Štěpán Vacula – střední dorci –
6. místo (měl největší konkurenci), Klára
Cenková – starší dorky– 1. místo.
Další soutěže prozatím, díky vládním
opatřením, neproběhly, ale doufáme, že se
situace zlepší a my budeme moci opět sou
těžit.
Na podzim proběhlo další školení vedou
cích mládeže, a to 2. a 3. 10. v Pustiměři.
Hela Vinklárková absolvovala školení ve
doucího II. stupně, Standa Vinklárek má
již vedoucího II. stupně z loňského roku,
nyní uspěl při zkouškách na rozhodčího II.
stupně. Z předešlých let máme rozhodčí II.
stupně Lucku Šrolerovou a Jendu Cigánka.

Co je ovšem pozitivní, tak máme dvě nové
vedoucí, a to Pavlínu Kollárovou a Staňku
Zemanovou. Pavla se už zapojila do tréno
vání starších žáků, Staňka by měla od nové
ho roku pomáhat s vedením přípravky.
Členové zásahové jednotky také absol
vovali školení v rámci svých funkcí v druž
stvu. Někteří formou on-line výuky a testů,
většina pak účastí na školení ve Vyškově.
Po letní pomoci některých našich členů oby
vatelům obcí postiženým řáděním tornáda,
si zásahovka koncem října vyzkoušela čer
pání vody ze sklepních prostor naší základní
školy. Při této události se projevila hasičská
zapálenost, když dva členové zásahové jed
notky upřednostnili povinnost před oslavou
vlastních narozenin. V listopadu si pak zása
hová jednotka vyzkoušela svoji připravenost
a spolupráci s bučovickými a slavkovskými
hasiči při cvičné události požáru v mateřské
škole. Byl to zážitek nejenom pro děti, ale
i pro paní učitelky. Jednotka si vyzkoušela
koordinaci, postupy a spolupráci s ostatními
sbory.
Činnost našeho sboru mimo mládeže
a zásahové jednotky se zaměřila především
na brigádnickou činnost. Již delší čas opra
vujeme požární zbrojnici. Poslední 2 měsíce
provádíme opravu prostor garáže, elektro
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Požární cvičení v MŠ

instalace a výměnu garážových vrat. To vše
díky financování z obecního úřadu a dotaci
od Jm kraje. Hodně práce jsme udělali, ale
mnoho nás ještě čeká.
V listopadu jsme při komunitní výsadbě
zasázeli 10 stromů na Zámostku a 2 stromy
v parku za obchodem. Také jsme pomáha
li při výsadbě ovocných stromů eko farmy
Člupy.
Díky získání dotace z Národní sportovní
agentury jsme do klubovny pořídili vybave
ní pro mladé hasiče. Z dotace od obecního
úřadu jsme zakoupili pro mladé hasiče hadi
ce, savice, proudnice a pro muže přilby.
Poděkování za odvedenou práci patří
všem, kteří se do ní alespoň malým dí
lem zapojili. Věříme, že nám elán vydrží
i do dalšího období. Členy bychom chtěli

pozvat na valnou hromadu, která proběhne
15. 1. 2022 od 17 hodin v naší klubovně.
Všem přejeme pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví, optimismu a tolerance v roce
2022.

Výbor SDH Křižanovice

Sběr elektrozařízení
Hasiči stále provádí sběr elektrozařízení.
Vyřazené spotřebiče můžete odkládat buď
u vrat do farské zahrady (z ulice Stodolní)
nebo u požární zbrojnice.
Vhodné spotřebiče: chladničky, mraz
ničky, ohřívače vody na elektrický proud,
pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící za
řízení, sporáky, elektrická topidla, elektric
ké radiátory, elektrické ventilátory, ostatní
ventilační a odsávací zařízení, nástroje pro

sečení nebo jiné zahradnické činnosti, ko
pírka bez cartridge apod. Mikrovlnné trou
by, plotny, vysavače, čistící stroje na ko
berce, zařízení používaná k šití, pletení,
tkaní a jinému zpracování textilu, žehlič
ky a jiné spotřebiče používané k žehlení,
mandlování, topinkovače, fritovací hrnce
(čisté), spotřebiče pro masáže nebo jinou
péči o tělo, váhy, vrtačky, pily, zařízení pro
soustružení, frézování, broušení, mlýnky,
kávovary elektrické nože, spotřebiče pro
stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů,
holení, hodiny, budíky, DVD přehrávače,
videorekordéry, tiskárna bez cartridge,
wifi, počítače, notebooky, rádia, televize
a monitory.
Do zpětného odběru nepatří: žárovky a zá
řivky, baterie, výbojky, bojlery, cartridge.

51 roků zde učil, muzikant a skladatel
Josef Bernard (8. října 1800 Hrubý
Jeseník u Nymburka – 21. března
1869 Křižanovice)
Byl to opravdu výjimečný učitel a správ
ce školy, jak o něm píše jeho následovník,
rektor místní školy Konstantin Hill (1854
– 1932) v časopise Komenský v roce 1883.
Kantor Bernard byl svou mnohostrannou
činností znám v celém okolí. Do Křižanovic
na školu přišel v 18 letech jako učitelský po
mocník. A zůstal tady celý život. Zpočátku
několik let vyučoval na pobočce v Rašovi
cích, kam docházel. V roce 1826 se stal řídí
cím učitelem na škole v Křižanovicích, dům
č. 50 u kostela. Už v tom roce začal psát Kro
niku školní a obecní Knihu pamětní. A obě
vedl s pílí nevšední. Bylo mu 26 let. Měl
velké spisovatelské a hudební nadání. Jak
píše K. Hill, hudebnin složil a opsal pro kos
tel plný trakař, na kostelním kůru měl svůj
orchestr. Výtečně hrál na varhany a velmi
dobře na další hudební nástroje. Rád veršo
val a skládal slovní hříčky, z četby většinou
německy psaných knih pořizoval výpisky,
které pak používal v praxi. Jeho nejznáměj

ší dílo Mravenec (1857) je sbírka krátkých
náboženských, mravných a poučujících řečí
– četba pro všechny generace, má dva díly.
Práce všeho uznání hodná, věnována zdejší
škole, 33 popsaných archů, držel se krátkos
ti a dobrého slohu. Od mládí shromažďo
val různé zápisky, které vložil do sbírky se
svým výchovným komentářem. Připojoval
také rýmované průpovídky. Sbírku Písně
duchovní (1863) věnoval děkanovi a škol
dozorci okresu bučovického blahorodému
pánu Fr. X. Škorpíkovi. Na blízké osady
(Rašovice, Hodějice) skládal vtipné slovní
hříčky. Krédem Josefa Bernarda bylo: učit,
psát a hrát. Psal hodně, ale tiskem toho vy
šlo málo. Všechny písemnosti ve škole, kos
tele, na faře byly psány úhledným, krásným
písmem. Jsou to celé svazky, tlusté folianty!
Napsal knížku Anekdot ve 12 svazcích, se
stavil Česko-německý slovník (1843) ve 12
sešitech, dále napsal Pravidla českého pra
vopisu (1854), sedm psaných archů. (Kam
se všechno podělo?) Co víme o jeho rodin
ném životě? Jak uvádí K. Hill – Josef Bernard
třikrát uzavřel sňatek manželský. Celkem

měl 6 dětí, všem se dostalo pečlivého vycho
vání i vzdělání hudebního. Jediný syn se stal
profesorem na reálce ve Vídni a jedna z dcer
učitelkou hudby tamtéž. Dvě dcery se prov
daly za muže šlechetné, nejmladší se stala
komornou ve šlechtické rodině v Itálii.
Život Josefa Bernarda byl naplněn prací
pro školu, rodinu i obec. Zemřel v 69 letech,
na svůj náhrobek na hřbitově u kostela si
napsal akrostichon (epitaf), strastiplný život
učitele líčící!
Josef bylo jméno moje.
Běh trudně můj uplynul.
Ej, došel jsem již pokoje.
Rov mne k sobě přivinul.
Nahlédni sem, lidský synu
A své rozvaž skončení.
Rozpadneš se i Ty v hlínu.
Dán smutný hrob k zničení.
Pískovcový náhrobek Josefa Bernarda
(1869) i vzácný, nejstarší náhrobek Františ
ky Škodové (1839), oba ve špatném stavu
byly převezeny před několika roky za p. fa
ráře Fr. Nechvátala do diecézního depozitáře
Libuše Filípková
v Brně.

12

Křižanovický zpravodaj • Prosinec 2021

TJ Sokol Křižanovice
Rekonstrukce šenku
V září byla dokončena rekonstrukce šen
ku a prostory jsou nyní opět k pronajmutí.
Rekonstruovaný prostor je postupně
vybavován novým nábytkem a zařízením
podle designu zpracovaného paní Ing. arch.
Hanou Dohnalovou, která se inspirovala
tvorbou Gerrita Rietvelda.
Gerrit Rietveld (1888–1964) byl holand
ský designer a architekt nábytku, který
se zaměřoval na jednoduchost konstruk
ce. Jeho tvorba byla ovlivněna hnutím De
Stijl, později stylem Nieuwe Zakelijkheid
a byla tak vystavována po celém světě, např.
v Bauhausu. Mezi jeho nejvýznamnější po
činy se řadí Dům Rietveld Sehröder zapsaný
na seznamu UNESCO, Red and Blue Chair
a Zig-Zag Chair.

Rekonstrukce byla finančně podpořena
dotací obce Křižanovice, dary sponzorů,
bankovním úvěrem a vlastními prostřed
ky TJ Sokol Křižanovice. Celkové náklady
na rekonstrukci doposud činily 1 614 437 Kč.
„Touto formou děkujeme všem našim
sponzorům i podporovatelům, bez kterých
by tato rekonstrukce nemohla být uskuteč
něna.“ – Výbor TJ Sokol Křižanovice

Letní akce
Během léta a podzimu TJ Sokol Křižano
vice uspořádala dětskou olympiádu, hody,
gulášfest a pobyt pro ženy v Malé Morávce.
Během letních prázdnin opět proběhla
ve třech termínech dětská olympiáda, kte

Gulášfest

ré se zúčastnilo 112 dětí, což je (prozatím)
rekordně nejvyšší počet. Začátkem října se
konalo vyhlášení výsledků, kde byli všichni
sportovci odměněni za své výkony.
V srpnu byly uspořádány tradiční krojo
vané hody. V pátek se postavila mája za do
provodu cimbálové muziky, dále proběhla
sobotní předhodová zábava a v neděli mše
v místním kostele, průvod stárků obcí a ve
černí hodová zábava.
Letošního ročníku již tradiční soutěže
vaření gulášů, Gulášfest, se zúčastnilo cel
kem 9 týmů. Počasí bylo vynikající, guláše
se všem povedly, což potvrdila i hodnotící
komise složená z profesionálních kuchařů.
V říjnu si ženy užily pohodový sportovně
-relaxační pobyt v krásné jesenické přírodě
v okolí Malé Morávky. Výšlapy do okolních
vrchů, kreativní tvoření, výlet za historií
na hrad Bouzov, večerní posezení pří zvu
cích kytary – a to určitě není vše, co během
víkendového zájezdu zažily.

Advent a Vánoce
Před první adventní nedělí proběhly
ve spolupráci s OÚ Křižanovice vánoční
přípravy, které zahrnovaly zdobení stromu
a betlému s Ježíškovou poštou, pečení per
níčků a instalaci venkovního osvětlení.
Hromadné akce byly však opět pozna
menány pandemickými opatřeními. Tudíž
neproběhlo veřejné rozsvícení vánočního
stromu, vánoční posezení pro občany nebo
Kateřinská zábava jako v minulých letech.
„Děkujeme všem účastníkům, podporo
vatelům a dobrovolníkům za účast a pomoc
v roce 2021 při našich akcích. Těšíme se
na další rok!“
Výbor TJ Sokol Křižanovice

Členství
Pokud se chcete stát členy našeho spolku,
stačí vyplnit přihlášku dostupnou na www.
tjkrizanovice.cz a zaslat ji e-mailem nebo
doručit osobně na jednání vedení spolku
každé úterý od 19 hodin. Po zaplacení člen
ského příspěvku se stáváte členem TJ Sokol
Křižanovice. O výhodách pro členy se dozví
te více na www.tjkrizanovice.cz.

Příprava vánočního stromu

Betlém

Vyhodnocení dětské olympiády

Křižanovický zpravodaj • Vydal Obecní úřad Křižanovice v prosinci 2021 v nákladu 350 ks. Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 15139. Určeno občanům
obce, neprodejné. Sazba a grafická úprava BM typo, s.r.o., Slavkov u Brna.

